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Nemzetközi döntő 11. osztály 2021. június 26. 

Az 1-5. feladatok megoldását a honlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljé-
tek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Ha 0a b c+ + > , és az 2 0ax bx c+ + =  egyenletnek nincs valós gyöke, ak-
kor 
(A) 0a b c- + <  (B) 0a b c- + >  (C) 4 2 0a b c- + <  
(D) 4 2 0a b c- + >  (E) 0c>    

2. Egy játéktáblán körben 12 mező helyezkedik el. Négy szomszédos mezőn 
négy különböző színű figura áll ebben a sorrendben: piros, sárga, zöld, kék. 
Kezdőbetűik segítségével ezt a sorrendet így jelöljük: PSZK. 

 Bármely figura léphet bármely irányban az ötödik mezőre, tehát négy mezőt 
átugorva, feltéve, hogy szabad az a mező, amelyre lépni akar. Bizonyos szá-
mú lépés után a figurák ismét azon a négy mezőn állnak csak más sorrend-
ben. Az alábbiakból mi lehet most a sorrend? 
(A) ZKSP (B) SPKZ (C) KZSP (D) ZSKP (E) SKPZ 

3. Az ABC szabályos háromszög síkjában O olyan pont, melyre 90AOC = °  
és 75BOC = ° . Az alábbiakból hány fokos lehet egy az AO, BO és CO ol-
dalhosszakkal rendelkező háromszögnek valamelyik belső szöge? 
(A) 15° (B) 30° (C) 45° (D) 120° (E) 135° 

4. Ha egy ABCD szabályos tetraéder A csúcsából induló magasságának felező-
pontja F, akkor az FAB, FBC és FCA háromszögek mindegyike … 
(A) hegyesszögű. (B) derékszögű. (C) tompaszögű. 
(D) egyenlő szárú. (E) szabályos.   

5. Adott a síkban 5 különböző pont, amelyek közül semelyik három nem esik 
egy egyenesre, és semelyik négy nem esik egy körre. Vizsgáljuk az ezen 5 
ponttal, mint csúcspontokkal meghatározható háromszögeket. Összesen hány 
háromszög alkotható a vizsgált háromszögek köré írt körök középpontjaiból? 
(Mindkét esetben a háromszögek mindhárom csúcsának a megadott pontok 
közül valónak kell lennie.) 
(A) 10 (B) 20 (C) 100 (D) 110 (E) 120 
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